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প্রশ্নঃ 

আারাভু 'আরাইকুভ া যভাতুল্লা া ফাযাকাতু, 

প্রশ্নকত্াঃ আভায প্রথভ চিচিয উত্তয প্রদাননয জনয আল্লা আনানক উত্তভ 

প্রচতদান চদন, 

১) আচভ আনানক একচি যাভ্ প্রদান কযনত িাই, ইনা’আল্লা এিা 

আনায কানে গ্রণনমাগয নফ। 

আভায যাভ ্র, আচন এচফলন ককান আচি্নকর চকিংফা ফই চরখুন মানত, 

াযীা ফাস্তফান এফিং কমফ যকায যীা ফাস্তফান কনয না তানদয প্রচত 

অফস্থাননয চদক কথনক ইভাভ ভুাম্মাদ ইফনু আব্দুর াানফয যাচভাহুল্লা 

ভকানরয প্রাথচভক কৌচদ যাষ্ট্র  ফত্ভান কৌচদ যানষ্ট্রয াথ্কয ুস্পষ্ট । 

২) আভায আয ইচ্ছা কম, আচন আব্দুর 'আচজজ চফন 'উনদয কই 

ূফ্ুরুলনদয ফযাানয আনায অচবভত ফযক্ত কযনফন মাযা ইভাভ ভুাম্মাদ ইফন ু

আব্দুর াানফয দাা আনদারননয ানথ ভত কালণ কনযচেনরন, 

আল্লা তাাঁয উয যভ করুন। 

৩) এোড়া, আা কচয আচন চননিয প্রশ্নগুনরায উত্তয চদনফনঃ 

াযীা ফাস্তফান না কযায কাযনন াখ ভুাম্মাদ চফন ইব্রাচভ চফন আব্দুর 

রতীপ আনর-াখ যাচভাহুল্লা কৌচদ যকানযয চফনযাচধতা কনযচেনরন। 

াখ ইফনন ফাজ এফিং াখ ইফনন উাইভীন (আল্লা তাাঁনদয উয যভ 

করুন) চক াখ ভুাম্মাদ চফন ইব্রাচভ চফন আব্দরু রতীপ আনর-াখ- এয 

যাচভাহুল্লা এই অফস্থাননয ানথ একভত কালণ কনযচেনরন? 

আয াখ ইফনন ফাজ  াখ ইফনন উাইভীন, আল্লা তাাঁনদয উয যভ 

করুন, তাযা চক চতযকায অনথ্ কমাগয না া নে চননজনদযনক আচরনভয 

আনন অচধচিত কনযচেনরন? 

ধধনম্যয ানথ আভায এই চিচি ড়ায জনয আল্লা আনানক উত্তভ প্রচতদান 

দান করুন। 

া 'আারাভু 'আরাইকুভ া যভাতুল্লা া ফাযাকাতু। 

উত্তযঃ 
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চফচভল্লাচয যভাচনয যীভ। ভস্ত প্রিংা আল্লায জনয এফিং াচি ফচল্ত 

কাক যুরুল্লায ملسو هيلع هللا ىلص উয। 

ম্মাচনত বাই, আারাভু 'আরাইকুভ া যভাতুল্লা, আনায চিচি আভায 

ানত এন কৌাঁনেনে। 

চিচিনত আচন ফনরনেন, "আচভ আনানক একচি যাভ্ প্রদান কযনত িাই, 

ইন া আল্লা এিা আনায কানে গ্রণনমাগয নফ - আচন এচফলন ককান 

আচি্নকর চকিংফা ফই চরখুন মানত, াযীা ফাস্তফান এফিং কমফ যকায 

যীা ফাস্তফান কনয না তানদয প্রচত অফস্থাননয চদক কথনক ইভাভ ভুাম্মাদ 

ইফনু আব্দুর াানফয যাচভাহুল্লা ভকানরয প্রাথচভক কৌচদ যাষ্ট্র  

ফত্ভান কৌচদ যানষ্ট্রয াথ্কয ুস্পষ্ট ।" 

আনায এরূ নাীায জনয আল্লা আনানক উত্তভ প্রচতদান চদন। অনযানয 

কানজয িংখযাচধকয  তীব্রতা নে আা কযচে আিংচকবানফ নর আচন 

মা উনল্লখ কযনেন আচভ তা ম্পন্ন কযনত াযনফা। 

ইচতভনধয এফযাানয আভযা আভানদয "আর-কাচপ আরজাচরা" 

("প্রস্ফুচিত আনরা") ফইন দ্ব্যথ্ীন বানফ উনল্লখ কনযচে কম, আভযা ততক্ষণ 

ম্ি কাউনক আর কৌদ (নৌদ যাজচযফায) চকিংফা অনয ককান কগািীয ককান 

ফযচক্তনক কাচপযনদয অিব্ুক্ত ভনন কচয না, মতক্ষণ না ক 'আভনরয দ্ব্াযা তায 

তাচদনক ফাচতর কনয কদ অথফা কুপযী কনয। 

ম্মাচনত বাই, আর 'উনদয প্রচত আভানদয ত্রুতা এফিং তানদযনক কানপয 

াফযস্তকযনণ আভযা ূনফ্কায জাচরী মুনগয (প্রাক ইরাচভ মুগ কমখানন কগাত্র 

 দুচনাচফ স্বাথ্যতা োড়া ভূরযনফাধ  নীচত ধনচতকতায ককান ফারাই চের 

নযা ককান নীচতয অনুযণ কচযনা। 

জাচরী মুনগ ভানুনলয নযা আভযা ককান জাচরী চনফচননকনয চবচত্তনত, 

জাতীতাফাদ, কগাত্রপ্রীচত চকিংফা ইনরৌচকক ুখ ভৃচিয চবচত্তনত ত্রুতায 

ভাকাচি চনধ্াযণ কচয না। 
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এফযাানয আভানদয অফস্থান যানপচজ এফিং তানদয নযা অনযানযনদয ভনতা 

না মাযা - আর কৌদ চযফানযয প্রথভচদককায দয, অথ্াৎ মাযা াখ 

ভুাম্মাদ ইফনন আব্দুর াাফ  তায অনুাযীনদয দাা  আনদারনন 

াড়া প্রদান কনযচেনরন এফিং এফিং আর 'উনদয যফত্ী দয মাযা ভানফ 

যচিত আইননক প্রচতচিত কনযনে, ভানফ যচিত আইননয চিভা যব্বনদয প্রচত 

আনুগতয স্থান কনযনে  ভুচরভনদয চফনক্ষ কাচপযনদয ানথ নমাচগতায 

াত চভচরনচের - তানদয ভানে ককান াথ্কয কনয না। 

আভযা নদয ভত নই এফিং আভযা কমন কখননাই নদয ভত না ই। 

ফযিং, আভযা ঙু্খানুুঙ্খ চফিানযয য এই চফলন অগ্রয ই এফিং স্পষ্টবানফ 

ঐফ কুপচয আভনরয কথা উনল্লখ কচয মা কাউনক কাচপনয চযণত কনয। মানত 

কনয ফত্ভান ভন আর 'উনদয কমফ দনযয কক্ষনত্র এগুনরা প্রনমাজয না 

তাযা এই (কুপনযয) হুকুনভয আতা ফচবভ্ত নত ানয। 

আভযা চনচিত কম, আর কৌদ চযফানযয দযনদয ভানে এভন ভুচরভনক 

খুনজ াা কমনত ানয চমচন তয তাচনদয অনুাযী। 

তাই, মখনই আভযা আর 'উনদয ফত্ভান চকিংফা ূফ্ফতী্ কাউনক চনন কথা 

ফরফ, চকিংফা অনয কমনকান কগািীনক চনন কথা ফরনফা আভানদয খানযজী চকিংফা 

ভূখ্নদয ভত ঢারাবানফ কুপনযয কথা ফরনফা না। 

"আর-কাচপ আর-জাচরা"নত এচফলন আভানদয আনরািনা এনকফানয স্পষ্ট 

চের। এফিং আভানদয আনরািনায রক্ষযফস্তু চের আর 'উনদয ঐভস্ত দয, 

মাযা স্থানী, যাষ্ট্রী চকিংফা আিজ্াচতক কমনকান স্তনয গারুল্লায আইন জাচয 

কনযনে, কাচপযনদয প্রচত আনগুনতয আফি ননে চকিংফা আনর তাচনদয 

চফরুনি কাচপযনদয াাময াতা কনযনে, চফশুি তাচদ  এয 

অনুাযীনদয চফরুনি মুি কঘালণা কনযনে অথফা ককান ুস্পষ্ট  িংাতীত 

কুপয আভর ম্পাদন কনযনে। 

এযা োড়া মাযা ইরানভয চবচত্ত  ভূর চফদযভান আনে ধনয আনেন, তাযা কৌদ 

চযফানযয ককউ কাক ফা না কাক, তাযা আভানদয বাই চননফ গণয নফন। 
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এফিং দাচত্ব কত্ফয  অচধকানযয চদক কথনক আভানদয নযা ভভম্াদায 

অচধকাযী নফন। 

ককননা ভুচরভ চননফ আভানদয চনযাত, ফুে, চিাি এফিং পনতাা ফচকেুয 

ভূরচবচত্ত নচ্ছ যী'আ, জানচরাত ন। চনঃনদন, ঈভাননয ফনিন 

ভজফুত চবচত্তগুনরা নচ্ছ একভাত্র আল্লায যান বারফাা  ঘণৃা কযা এফিং 

একভাত্র আল্লায যান ফন্ধুত্ব  ত্রুতা স্থান কযা। 

আভযা প্রনতযক ভ'ুচভন ফযচক্তনক বারফাচ এফিং তায ানথ চননজনদয ম্পচক্ত 

কচয মচদফা ফিং চকিংফা জন্মবভচভয চদনক চদন তাযা আভানদয কিন ফহুদূনয 

অফস্থান কনয। এফিং কানপয ফযচক্ত ফিং, কদ চকিংফা এরাকায চদক কথনক 

আভানদয মতই চনকিফত্ী কাক না ককন আভযা তানদয ঘৃণা কচয, এফিং তানদয 

ানথ চিযত্রুতা  ম্পক্নেনদয কঘালণা চদই। 

আচন আনযা ফনরনেন - আা কচয আচন চননিয প্রশ্নগুনরায উত্তয চদনফনঃ 

াযীা ফাস্তফান না কযায কাযনন াখ ভুাম্মাদ চফন ইব্রাচভ চফন আব্দুর 

রতীপ আনর-াখ যাচভাহুল্লা কৌচদ যকানযয চফনযাচধতা কনযচেনরন। 

াখ ইফনন ফাজ এফিং াখ ইফনন উাইভীন (আল্লা তাাঁনদয উয যভ 

করুন) চক াখ ভুাম্মাদ চফন ইব্রাচভ চফন আব্দরু রতীপ আনর-াখ- এয 

যাচভাহুল্লা এই অফস্থাননয ানথ একভত কালণ কনযচেনরন? 

আয াখ ইফনন ফাজ  াখ ইফনন উাইভীন, আল্লা তাাঁনদয উয যভ 

করুন, তাযা চক চতযকায অনথ্ কমাগয না া নে চননজনদযনক আচরনভয 

আনন অচধচিত কনযচেনরন? 

আভায উত্তয র - চনিই তাযা তাচেকবানফ ফা নীচতগতবানফ একভত কালণ 

কনযন। াখ ইফন ফাম চকিংফা াখ ইফন উাইভীন, তাযা ককউই আল্লায 

আইন ফযাতীত অনয চকেু চদন ান কযানক ভথ্ন কনযন না। আয এনত 

ককান নদ কনই কম তাযা আ’ভবানফ যকায কতত্ক যী'আ ফাস্তফান না 

কযায চফনযাচধতা কনযন। 

চকন্তু মখন কৌচদ যকানযয কক্ষনত্র, চফনল কনয যী'আ ফাস্তফান না কযায 

কাযনন তানদয চফনযাধীতায ফযাানয াখনদয অফস্থান আভায কানে স্পষ্ট না। 
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ফযিং আভযা তানদযনক কদচখ তানদয ফ্চক্ত এই যকানযয ভথ্নন চননাচজত 

কযনত। আচভ চনজ কখারখুচভনতা তানদয উয এই কথাগুনরা আনযা কযচে 

না। 

কাযন একচদন তানদয ানথ আভানক আভানদয যনফয াভনন দাাঁড়ানত নফ 

(এফিং আচভ কচদন এজনয ধকচপত চদনত ফাধয থাকফ) - ফযিং তানদয চননজনদয 

কদা পনতাা (দ্ব্ীনিংক্রাি চফচবন্ন চফলনয ভাআরা)  ফক্তফয কথনকই এচি 

প্রকাচত । 

উদাযণস্বরূ, াখ ইফনন ফানময এই ফক্তনফযয চদনক রক্ষয করুন- 

"এফিং এই কৌচদ যকায একচি ফযকতভ যকায এফিং এয াকযা ক্ব  

নযানয প্রচতিা, ভাজরুনভয াতা, মাচরনভয প্রচতনযানধ, াচি  

চনযাত্তায প্রায  প্রচতিা, এফিং জনগনণয ম্মান  ম্পদ যক্ষা ফ্দা 

আিচযকতায চযি চদননে।" 

আচভ ভনন কচয কৌচদ যকানযয প্রকতত অফস্থা ম্পনক্ প্রনতযক ুস্থ 

ভচস্তষ্কম্পন্ন ফযচক্ত ভযক অফগত আনেন। এফিং আভযা আভানদয ফই "আর-

কাচপ" ফইনত ইফ আনরািনা উস্থান কনযচে মা তায এই উনযাক্ত 

ফক্তফযনক বুর প্রভাণ কনয। 

মাযা কৌচদ যকানযয প্রকতত ফাস্তফতা ম্পনক্ অফগত নন চকিংফা কদনখ না 

কদখায বান কনয আনেন অথফা এনক উনক্ষা কযনেন আচভ তানদয করনক এ 

ফইচি ড়ায যাভ্ কদফ। 

আনাযা াখ চফন ফানময ঐ করখাচি কদখনত ানযন মা চতচন স্থাী কচভচিয 

(আর রাজনা) কনততত্বস্থানী 'উরাভানদয ানথ ই কনযনেন কমচিনত ভুজাচদ 

বাইনদয ভৃতুযদন্ড কদা নচের (আল্লা তানদয উয যভ করুন)। 

তানদয উয অচবনমাগ আনা নচের কম, তাযা আল্লা  তাাঁয যূনরয ملسو هيلع هللا ىلص 

চফরুনি মুনি চরপ্ত ননে। অথি ফাস্তফতা র কাচপয তযায কাযনন এই 

ভুচরভ বাইনদয ভৃতুযদন্ড কদা নচের। মচদ স্বাক্ষযকাযীযা তা স্বীকায কনয 

না। 
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এই বাইনযা আল্লায  তাাঁয যূনরয ملسو هيلع هللا ىلص চফরুনি না ফযিং অযানভচযকা  তায 

কদাযনদয চফরুনি, আল্লা  তাাঁয যূনরয ملسو هيلع هللا ىلص ক্ষারম্বনন মুি কযচেনরন। 

উক্ত চফফৃচতনত আচন কৌচদ যকানযয প্রচত তানদয ভথ্ন এফিং চজাদ  

ভুজাচচদননদয চফনক্ষ তানদয ুস্পষ্ট চফরুিািযণ কদখনত ানফন। 

তানদয এরূ অফস্থাননয আনযকচি উদাযন র াখ চফন ফাম স্থাী 

কচভচিয অনযানযনদয চরচখত একচি চফফৃচত কমখানন জুাইভাননয (জুাইভান 

আর-উতাচফ) করখাগুনরায ফযাানয াধাযন ভুচরভনদয তক্ কযা ননে। 

অথি এই ফগুনরা করখা জুাইভাননয অনুাযী চকেু তাচরফুর ‘ইরভ াখ চফন 

ফামনক নড় শুচননচেনরন। তায অনুনভাদন  ম্মচত রানবয জনয। এফিং াখ 

চফন ফানময অনুনভাদন  ম্মচতয যই ককফর এই করখাগুনরা প্রকা কযা । 

ফুচি  চফনফিনা কফাধম্পন্ন কমনকান ভানলু এই করখাগুনরা ম্ানরািনায 

ভাধযনভ কগুনরানত মা চকেু ফরা ননে তা চিক না বুর তা মািাই কনয 

কদখনত ানযন। উনল্লখয, এয অথ্ এই না কম আচভ তানদয (জুাইভান  তায 

অনুাযী, আল্লা তানদয উয যভ করুন) ফ করখানক ভথন্ কচয। 

জুাইভান  তায অনুাযীযা চননজযা কৌচদ যকায এফিং এয ভথ্কনদয 

ভুযতাদ গণয কযনতন না, এফিং মাযা এভন অফস্থান যাখনতন তানদয ানথ 

জুাইভাননদয ভতাথ্কয চের। 

এ চফলচিনত আচভ জুাইভান  তায অনুাযীনদয ানথ চদ্ব্ভত কালণ কচয 

এফিং তানদয অফস্থাননক চিক  ভথ্ননমাগয ফনর ভনন কচয না। চকন্তু স্থাী 

কচভচি  াখ চফন ফাম কতা তানদয চফফৃচতনত এই চফলচিয ফযাানয াধাযন 

ভানুলনক তক্ কযনেন না। 

স্থাী কচভচি  াখ চফন ফাম জুাইভান  তায অনুাযীনদয ককান চফলচিয 

ফযাানয তক্ কযনেন? তানদয কনতা  ানকয (নৌচদ ফাদা) প্রচত 

তানদয ফাইযাতনক (আনুগনতযয অঙ্গীকায) জুাইভান ফাচতর কঘালণা 

কনযচেনরন। 

জুাইভান  তায ভথ্কনদয এই অফস্থাননক স্থাী কচভচি বুর ফযাখযাপ্রূত  

অতযি গচ্ত কাজ চননফ চফনফিনা কনয। মাযা জুাইভান  তায অনুাযীনদয 
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করখা এফিং কভকায ঘিনাপ্রফানয ভ উপ্সচথত চেনরন তাযা কনরই এ 

চফলন বানরাবানফ অফগত আনেন। 

স্থাী কচভচি তানদয চফফচৃতনত ফনরচেরঃ 

"কচভচিয চফনফিনা এচি একচি অনযান চরপ্ত িংগিন। এয করখাগুনরা উনেয 

প্রনণাচদত, ফাননাাি  উস্কাচনভরূক মা চফভ্রাচি  চফথগাভীতায ফীজ ফন 

কনয এফিং এয পনর ভানজয াচি  চনযাত্তা, এফিং কদ  ম্পদ ক্ষচত  

ভচকয ভুনখ। 

চভথযা অচবনমানগয ভাধযনভ এচি যরপ্রাণ জনগণনক কফাকা ফানানচ্ছ মানত, 

তাযা এয অিচন্চত ীন উনেয ফুেনত ফযথ্ । 

এফিং কচভচি এফযাানয চফস্তাচযত ফযাখযা চদননে  এয প্রচত তীব্র আচত্ত 

জানানচ্ছ, এফিং ভুচরভনদযনক এধযনণয উনেয প্রনণাচদত, ফাননাাি  

উস্কাচনভূরক করখা কথনক তক্ থাকায চননদ্ চদনচ্ছ। 

াাাচ, কচভচি ভান যাজা খাচরদ চফন 'আব্দুর 'আচজজ (আল্লা তানক 

চনযাত্তা দান করুন, তানক নতযয উয ফার যাখুন এফিং তানক কর প্রকায 

করযাণ প্রদাননয ভাধযনভ াাময করুন)  তায যকায কতত্ক তানদয 

নাকতাভরূক কভ্কাণ্ড ফন্ধ কযায দরুণ আল্লা ুফানুা তা'আরায প্রচত 

শুকচযা জ্ঞান কযনে কম চতচন এনক ম্ভফয কনযনেন এফিং কই ানথ 

আল্লায চনকি দু'আ কযনে, 

চতচন কমন আভানদয  ৃচথফীয কর কদনয ভুচরভনদয ফ ধযনণয চফদাদ 

কথনক যক্ষা কনযন, তানদয নক্বয োণ্ডাতনর ভনফত কনযন, তানদয াকনদয 

াতা কনযন, ইরানভয ভাধযনভ তানদয চক্তারী  ুযচক্ষত কনযন এফিং 

তানদয ভাধযনভ ইরাভনক ুযচক্ষত  চক্তারী কনযন। 

আভযা আল্লায চনকি আনযা দু'আ কযচে, চতচন কমন তানদযনক উত্তভ 

াামযকাযী কভ্কত্া কভ্িাযী প্রদাননয ভাধযনভ তানদয াতা কনযন, মাযা 

বার কানজ ৃিনালকতা কযনফ, এয চদনক তানদয আফান কযনফ  স্ভযণ 

কচযন কদনফ। 

. 
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আভযা িাইচে, চতচন কমন ক্বনক ভুন্নত কনযন এফিং চভথযা, অনযা, ঘৃণা, 

কিতা  চফনদ্ব্লনক দূযীবভত কনযন, এভনচক মচদ তা অনযাকাযীনদয 

অেদনী। 

কচভচি কনাফাচনী, ফুচি  দূযদচ্তানক কানজ রাচগন এই যাজচফনরানয 

ভূনরাৎািনন, যকানযয ভান প্রনিষ্টায তাচযপ কযনে এফিং এনত 

অিংগ্রণকাযী প্রনতযকনক, মাযা প্রতযক্ষবানফ চকিংফা শ্রভ  করখনীয ভাধযনভ 

াতা কনযনেন তানদযনক ধনযফাদ জানানচ্ছ। 

এ তাচরকা ফনিন উনয আনেন তানদয ভান যাজা  তায মফুযাজ, তায 

অনুগত প্রজা এফিং কনাফাচনীয কর কভ্কত্া  কভ্িাযীফৃদ। 

আভযা আল্লায চনকি তানদয ভৃতনদয জনয ভাগচপযাত, যভত  ভা ুযস্কায 

কাভনা কযচে এফিং তানদয জীচফতনদযনক আল্লা ভা ুযস্কায প্রদান করুন, 

থপ্রদ্ন করুন এফিং নক্বয উয অচফির যাখুন।” 

আভযা আল্লা ুফানুা তা'আরায প্রচত ন্তুষ্ট  চযততপ্ত নচে ককননা, 

চতচনই নফ্াত্তভ াামযকাযী। দরুুদ  ারাভ ফচল্ত কাক আভানদয নফী 

ভুাম্মাদ ملسو هيلع هللا ىلص  তায চযফায এফিং াাফানদয যচদ্ব্াল্লাহু আনহু উয।" 

কানজই, কৌচদ প্রাননয চফনক্ষ দণ্ডাভান াখ ভুাম্মাদ চফন ইব্রাচভ চফন 

'আব্দুর রচতপ আর আর-ানখয অফস্থান এফিং ুস্পষ্ট চফনযাচধতা, মা তায 

ভগ্র পনতাা ফযাী প্রকাচত ননে, এয ানথ কৌচদ যকানযয প্রচত াখ 

চফন ফামনদয াাময ভথ্ন, আনুগতয প্রদন্ এফিং প্রিংা জ্ঞাননয এই 

অচতযঞ্জননয ানথ, আচভ ককান চভর খুাঁনজ াই না। 

এযকভ আনযা অিংখয উদাযণ "আর-কাচপ"এ আভযা উনল্লখ কনযচে। আয 

ভনন যাখনফন কম, াখ ভুাম্মাদ চফন ইব্রাচনভয ভ 'আব্দুর 'আচজনজয দ্ব্াযা 

কতত কুপনযয তুরনা ফত্ভানন তায ফিংধযনদয দ্ব্াযা িংঘচিত দ্ব্ীনচফনযাধী 

কভ্কাণ্ড আনযা ফযাক  অতুরনী আকায ধাযণ কনযনে। 

াখ ইফনন উাইভীননয চননন্মাক্ত ফক্তফয ইনাপ কযায জনয উনল্লখ কযা র। 

কমনতু নীচতফান করানকযা তানদয ভতাভনতয স্বনক্ষ  চফনক্ষ উবচদনকয 

মুচক্তই তুনর ধনয। 
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চতচন ফনরনঃ 

"এফিং একথা প্রভাচণত কম, কৌচদ যাজয যী'আ প্রচতিা ভুচরভ কদগুনরায 

ভনধয ফনিন অগ্রণী বভচভকা কযনখনে। আভযা ফরচে না কম, এখানন তবাগ 

াযীা দ্ব্াযা ান কযা । এনত অফযই অিংখয ত্রুচিচফিুযচত এফিং চকেু 

অনযা যননে, মচদ ুচফিানযয তরুনা অনযানয চযভাণ অচত নগণয। 

এফিং এিা কভানি কাবনী ন কম, আভযা ককফরভাত্র কদালত্রুচিগুনরা কদখনফা 

এফিং বানরা চদকগুনরা এনকফানয এচড়ন মাফ। 

প্রনতযনকয উচিত নযাযাণ া, 

কমভনিা আল্লা ুফানাহু া তা'আরা ফনরনেনঃ "ন ভুচভনগণ ! আল্লানক 

াক্ষী কযনখ কতাভযা নযানয য দৃঢ়বানফ প্রচতচিত থাক। এভনচক মচদ তা 

কতাভানদয চননজনদয অথফা চতা-ভাতা, চকিংফা কতাভানদয আত্মী-স্বজননয 

ক্ষচতয কাযণ  তফু।" (৪;১৩৫) 

এফিং চতচন ফনরনঃ "ন ভচুভনগণ! আল্লায উনেনয নযা াক্ষয দানন কতাভযা 

অচফির থাকনফ। অননযয প্রচত চফনদ্ব্ল কমন কতাভানদয অনযানয প্রচত প্রনযাচিত 

না কনয। নযা চফিায কয, এিা তাক্বায অচধক চনকিফত্ী এফিং আল্লানক ব 

কয।" (৫:৮)” 

াখ ইফনন উাইভীন এখানন যকানযয ানথ চদ্ব্ভত কালণ কনযনেন। এচি 

একচি দুর্ব ঘিনা মা আভযা অস্বীকায ফা এচড়ন কমনত াচয না। তাযয, 

যকানযয চফরুনি অফস্থান কনায কক্ষনত্র াখ ভুাম্মাদ চফন ইব্রাচনভয 

অফস্থাননয ানথ এয চফযাি ফযফধান যন মা। 

ককননা াখ ভুাম্মাদ চফন ইব্রাচভ ভৃতুযয ূফ্ ভুূত্ ম্ি নানা আিংচগনক ভানফ 

যচিত আইন প্রচতিা যকানযয অনিষ্টায চফরুনি রুনখ দাাঁচড়নচেনরন। 

অনযচদনক াখ ইফনন উাইভীননয ফক্তনফয চফলচিনক চকেু াধাযন 

ত্রুচিচফিুযচত, বুর  মুরুভ চননফ ফণ্না কযা ননে কমন এফিং এনক এভনবানফ 

চিত্রাচত কযা ননে কম, যুরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص আভানদযনক তায নয আগত ভুচরভ 

াকনদয ফযাানয কম চপতনায কথা ফনর কগনেন আজনকয অফস্থা নচ্ছ তাযই 

প্রচতচ্ছচফ। 



     

     

darulilm.org 

এফিং যুরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص এভতাফস্থা আনাযনদযনক ধধম্যাফরম্বননয আনদ 

চদনচেনরন (আয তাই আভানদয ধধম্যাফরম্বন কযা উচিৎ)। 

আয একাযনণই াখ তায চফচবন্ন ুস্তক  পনতাানত ফত্ভান মনুগয 

াকনদয দ্ব্াযা িংঘচিত কমনকান প্রকানযয চপতনা জনগণনক ধধম্য অফরম্বন 

কযনত  তানদয চফরুিািযণ নত চফযত থাকায আনদ কনযনেন। 

এোড়া চতচন তানদযনক ভুযতাদ কঘালণা কযা চকিংফা তানদয ক্ষভতা কথনক 

অাযনণয রনক্ষয াচধত ফ্প্রকায প্রানক ফাচতর াফযস্ত কনযনেন এফিং 

এনক চফদজনক আখযা চদননেন। 

চিচিয কল অিংন আচন জাননত কিননেন, "আয াখ ইফনন ফাজ  াখ 

ইফনন উাইভীন, আল্লা তাাঁনদয উয যভ করুন, তাযা চক চতযকায অনথ্ 

কমাগয না া নে চননজনদযনক আচরনভয আনন অচধচিত কনযচেনরন?" 

আচভ এধযনণয ককান অচবনমাগ আনযা কযফ না এফিং ককউ মচদ তানদয 

‘ইরনভয চযচধ (াকনশ্রণী ম্পনক্ তানদয ভতাভত এফিং যাষ্ট্র  চনজ কদনয 

াকনশ্রণীয প্রচত তানদয আনগুতয  চফনযাধীনদয প্রচত তানদয অফস্থান 

ফযতীত) ম্নফক্ষণ কনযন, তনফ তাযা তানদযনক যী'আয 'আচরভ এফিং চিক 

ারাপী চবচত্তয উনযই প্রচতচিত কদখনত ানফন। 

ফহু ভানলু তানদয ’ইরভ কথনক উকতত ননেন (উনয উচল্লচখত চফল ফানদ) 

এফিং আজনকয ফহু 'আচরভ তানদয কাে কথনক ‘ইরভ অজ্ন কযনেন কনযনেন, 

আচভ চননজ তানদয ভানে একজন। 

তনফ তায অথ্ এই ন কম, আভযা উনযয উনল্লচখত চফলন তানদয ভ্রাি ধযান 

ধাযণায ানথ একভত কালণ কযফ চকিংফা তানদয এই ভ্রাচিগুনরানক উনক্ষা 

কযা উচিত নফ। 

ফযিং, আভযা প্রনতযক ভ্রাি অফস্থাননক তায তীব্রতা  গুরুত্ব অনুানয অস্বীকায 

 ফাচতর কঘালণা কচয। 

মাযা এনক অতযি গচ্ত কাজ চকিংফা চফদজনক ভনন কনয এফিং এই অজুানত 

আভানদয উয ফযচক্ত আক্রভণ কনয  করাকনদযনক আভানদয করখনী কথনক 
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চপচযন যাখায কিষ্টা কনয, চকিংফা এয ভাধযনভ তাগুতনক  তাগুনতয 

অনুাযীনদয ন্তুষ্ট কযনত িা – তানদয কথা  প্রনিষ্টানত আভযা চফিচরত নই 

ককননা আভযা আভানদয যফ, আল্লা ুফানুা তা'আরায আদর  

ইনানপয উয ন্তুষ্ট, চনিই চতচন আভানদয অিনয রুকাচত কগান 

চফলভূ ম্পনক্ ভযক অফগত। 

ীঘ্রই এক চনচদ্ষ্ট ভ অচতফাচত ফায য আভযা কনর আভানদয যনফয 

াভনন ভনফত ফ, আয কচদন আভানদয ভধযকায ভস্ত দ্ব্নেয িভড়াি অফান 

ঘিনফ। 

দুরুদ  ারাভ ফচল্ত কাক আভানদয নফী ভুাম্মাদ ملسو هيلع هللا ىلص  তায চযফায এফিং 

াাফানদয যচদ্ব্াল্লাহু আনহু উয। 

আনায বাই, 

আফু ভুাম্মাদ আর-ভাক্বচদী 


